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சபை மற்றும் அதன் ந ோக்கம் - 02 

 

சபைக்கு தபை? 

 

ககோநைோகசயர் 1:18, அவநே சபையோகிய சரீேத்துக்குத் 

தபையோனவர்; எல்ைோவற்றிலும் முதல்வேோயிருக்கும்ைடி, 

அவநே ஆதியும் மரித்நதோரிலிருந்து எழுந்த 

முதற்நைறுமோனவர். 

 

கிறிஸ்துவின் தலைலைத்துவத்திற்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் 

ஆளுலைக்கும் ஒரு நுட்பைான யவறுபாடு உள்ளது. 

 

கிறிஸ்துவின் தபைபம: 

 

கிறிஸ்துவுக்கும்  அவரின் சரீரத்துடன் உள்ள உறலவ 

ஒப்பிடும் பார்லவ, 

 

எநைசியர்  1:22–23, எல்ைோவற்பையும் அவருபைய 

ைோதங்களுக்குக் கீழ்ப்ைடுத்தி, 23. எல்ைோவற்பையும் 

எல்ைோவற்ைோலும் நிேப்புகிைவருபைய நிபைவோகிய சரீேமோன 

சபைக்கு அவபே எல்ைோவற்றிற்கும் நமைோன தபையோகத் 

தந்தருளினோர். 

 

எநைசியர்  4:15, அன்புைன் சத்தியத்பதக் பகககோண்டு 

தபையோகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்ைோவற்றிநையும்,  ோம் 

வளருகிைவர்களோயிருக்கும்ைடியோக அப்ைடிச் கசய்தோர். 
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எநைசியர்  5:23, கிறிஸ்து சபைக்குத் தபையோயிருக்கிைதுநைோை, 

புருஷனும் மபனவிக்குத் தபையோயிருக்கிைோன்; அவநே 

சரீேத்திற்கும் இேட்சகேோயிருக்கிைோர். 

 

ககோநைோகசயர் 2:18, கணுக்களோலும் கட்டுகளோலும் 

உதவிகைற்று இபைக்கப்ைட்டு, நதவவளர்ச்சியோய் 

வளர்ந்நதறுகிை சரீேமுழுவபதயும் ஆதரிக்கிை தபைபயப் 

ைற்றிக் ககோள்ளோமல், (In English 2:19) 

 

எனயவ, இயேசு கிறிஸ்துவின் தலைலைத்துவம் என்பலத  

திருச்சலபலே ய ாக்கி உள்ளது. 

 

கிறிஸ்துவின் ஆளுபக: 

 

கிறிஸ்து தம்முலடே சீஷர்ைளுடன் தனிப்பட்ட உறவு 

கைாண்டுள்ளார். 

 

மத்நதயு  7:21–22, ைேநைோகத்திலிருக்கிை என் பிதோவின் 

சித்தத்தின்ைடி கசய்கிைவநன ைேநைோகேோஜ்யத்தில் 

பிேநவசிப்ைோநனயல்ைோமல், என்பன ந ோக்கிக் கர்த்தோநவ! 

கர்த்தோநவ! என்று கசோல்லுகிைவன் அதில் 

பிேநவசிப்ைதில்பை. 22. அந் ோளில் அந கர் என்பன ந ோக்கி: 

கர்த்தோநவ! கர்த்தோநவ! உமது  ோமத்தினோநை தீர்க்கதரிசனம் 

உபேத்நதோம் அல்ைவோ? உமது  ோமத்தினோநை பிசோசுகபளத் 

துேத்திநனோம் அல்ைவோ? உமது  ோமத்தினோநை அந க 

அற்புதங்கபளச் கசய்நதோம் அல்ைவோ? என்ைோர்கள். 

 

லூக்கோ  6:46, என்பன ஆண்ைவநே! ஆண்ைவநே! என்று நீங்கள் 

கசோல்லியும்,  ோன் கசோல்லுகிைைடி நீங்கள் 

கசய்யோமற்நைோகிைகதன்ன? 
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அப்நைோஸ்தைர்  16:31, அதற்கு அவர்கள்: கர்த்தேோகிய 

இநயசுகிறிஸ்துபவ விசுவோசி, அப்கைோழுது நீயும் உன் 

வீட்ைோரும் இேட்சிக்கப்ைடுவீர்கள் என்று கசோல்லி, 

 

நேோமர்  10:9 & 13; 9. என்னகவன்ைோல், கர்த்தேோகிய இநயசுபவ 

நீ உன் வோயினோநை அறிக்பகயிட்டு, நதவன் அவபே 

மரித்நதோரிலிருந்து எழுப்பினோகேன்று உன் இருதயத்திநை 

விசுவோசித்தோல் இேட்சிக்கப்ைடுவோய். 

13. ஆதைோல் கர்த்தருபைய  ோமத்பதத் கதோழுதுககோள்ளுகிை 

எவனும் இேட்சிக்கப்ைடுவோன். 

 

1 ககோரிந்தியர் 6:17, 

அப்ைடிநய கர்த்தநேோடிபசந்திருக்கிைவனும், அவருைநன 

ஒநே ஆவியோயிருக்கிைோன். 

இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆளுலை என்பது  அவருலடே சீசரின் 

யைல் உள்ளது. 

 

தலைலைத்துவம் ைற்றும் ஆளுலை என்பது ஒயர விஷேத்தின் 

இரண்டு பரிைாணங்ைள். யதவ ைக்ைளின் ஒன்றிலணந்த 

வாழ்க்லையில் யதவனின் ஆளுலை  டப்பது என்பது 

தலைலைத்துவம். 

 

ஒரு விசுவாசி உண்லையியையே இயேசுவின் ஆளுலைக்கு 

தன்லன அர்ப்பணித்து இருக்ைைாம், 

 

அவர்ைள் யவதத்தில் புரிந்து கைாண்டதற்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ 

முடியும், 

ஆவலுடன் கெபிக்ைைாம், ைற்றும் 

சுே ைம் இல்ைாைல்  வாழைாம்.  

 

ஆயினும்கூட, இந்த ைக்ைளுக்கு கீழ்ைாண்பலவ  பற்றி எதுவும் 

கதரிோது, 
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✓ பகிரப்பட்ட ஊழிேம், 

✓ ஒருவருக்கைாருவர் உடன்பட்டு இருப்பது,  

✓ ஒருவருக்கைாருவர் ைணக்கு ஒப்புவித்துக்கைாள்வது  

✓ ஒருங்கிலணந்து சாட்சிோை வாழ்வது.  

 

இயேசுவின் தலைலையின் கீழ் இருப்பது எனது 

திருச்சலபயின் வாழ்க்லை ைற்றும்  லடமுலற குறித்து 

அவருலடே விருப்பத்திற்கு சரணலடவது ஆகும். 

 

கிறிஸ்துவின் தலைலைத்துவத்திற்கு அடிபணிதல் என்பது 

கீழ்ைாண்பலவயில் அடங்கும்: 

➢ யதவ ைட்டலளலேப் கபற்றுக்கைாண்டு 

ஒருங்கிலணந்து ஊழிேம் கசய்வது, 

➢ பகிர்ந்து கைாள்ளுதல்,  

➢ பரஸ்பர கீழ்ப்படிதல் மூைம் பரிசுத்த 

ஆவிோனவருக்குக் கீழ்ப்படிதல் 

➢ ஒருவருக்கைாருவர் யசலவ கசய்வது ைற்றும்  

➢ ஒருங்கிலணந்து சாட்சிோை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு 

சாட்சிோை இருப்பது. 

 

கிறிஸ்துவின் தலைலைத்துவத்திற்கு அடிபணிதல் என்பது 

,  

✓ சீஷரின் வாழ்க்லைக்கு இயேசு தலைவர் என்பது 

ைட்டுைல்ை, 

✓ அவர் ஒட்டுகைாத்தைாை சலபக்கும் தலைவர். 

 

சபையின் தபைவர் என்ைோல் என்ன? 
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எநைசியர்  5:23, கிறிஸ்து சபைக்குத் தபையோயிருக்கிைதுநைோை, 

புருஷனும் மபனவிக்குத் தபையோயிருக்கிைோன்; அவநே 

சரீேத்திற்கும் இேட்சகேோயிருக்கிைோர். 

 

1 ககோரிந்தியர் 11:3, ஒவ்கவோரு புருஷனுக்கும் கிறிஸ்து 

தபையோயிருக்கிைோகேன்றும், ஸ்திரீக்குப் புருஷன் 

தபையோயிருக்கிைோகனன்றும், கிறிஸ்துவுக்கு நதவன் 

தபையோயிருக்கிைோகேன்றும், நீங்கள் அறியநவண்டுகமன்று 

விரும்புகிநைன். 

 

புருஷன் ைலனவிக்கு தலை, கிறிஸ்து புருஷனின் தலை, 

யதவன் கிறிஸ்துவின் தலை. 

 

இயேசுலவ தலை என்று கசால்வது அவர் ைர்த்தர் ,ஆண்டவர் 

என்று கசால்வது ஆகும்.  

  

பிலிப்பியர் 2:9-11, ஆதைோல் நதவன் எல்ைோவற்றிற்கும் நமைோக 

அவபே உயர்த்தி, 10. இநயசுவின்  ோமத்தில் வோநனோர் 

பூதைத்நதோர் பூமியின் கீழோநனோருபைய முழங்கோல் யோவும் 

முைங்கும்ைடிக்கும், 11. பிதோவோகிய நதவனுக்கு மகிபமயோக 

இநயசுகிறிஸ்து கர்த்தகேன்று  ோவுகள் யோவும் 

அறிக்பகைண்ணும்ைடிக்கும், எல்ைோ  ோமத்திற்கும் நமைோன 

 ோமத்பத அவருக்குத் தந்தருளினோர். 

 

இயேசு தலை என்று கசால்வது, நீங்ைள் ஒரு தனி பராை 

அவலர ஆராதிக்கிறீர்ைள் அடிபணிகிறீர்ைள் என்றும், 

திருச்சலபோை  அவருலடே இலறோண்லைக்கு 

அடிபணிகிறீர்ைள் என்று கூறுவது ஆகும்! 

 

இநயசுபவ தபைவர் ஆகியவர் யோர்? 

நதவன்! 
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எநைசியர்  1:17-23, 

 ம்முபைய கர்த்தேோகிய இநயசுகிறிஸ்துவின் நதவனும் 

மகிபமயின் பிதோவுமோனவர் தம்பம நீங்கள் 

அறிந்துககோள்வதற்கோன ஞோனத்பதயும் கதளிபவயும் 

அளிக்கிை ஆவிபய உங்களுக்குத் தந்தருளநவண்டுகமன்றும், 

18. தோம்  ம்பம அபழத்ததினோநை  மக்கு உண்ைோயிருக்கிை 

 ம்பிக்பக இன்னகதன்றும், ைரிசுத்தவோன்களிைத்தில் தமக்கு 

உண்ைோயிருக்கிை சுதந்தேத்தினுபைய மகிபமயின் ஐசுவரியம் 

இன்னகதன்றும்; 19. தோம் கிறிஸ்துபவ மரித்நதோரிலிருந்து 

எழுப்பி, அவரிைத்தில்  ைப்பித்த தமது ைைத்த சத்துவத்தின் 

வல்ைபமப்ைடிநய விசுவோசிக்கிைவர்களோகிய  ம்மிைத்திநை 

கோண்பிக்கும் தம்முபைய வல்ைபமயின் மகோ நமன்பமயோன 

மகத்துவம் இன்னகதன்றும், நீங்கள் அறியும்ைடிக்கு, அவர் 

உங்களுக்குப் பிேகோசமுள்ள மனக்கண்கபளக் 

ககோடுக்கநவண்டுகமன்றும் நவண்டிக்ககோள்ளுகிநைன். 20. 

எல்ைோத் துபேத்தனத்துக்கும், அதிகோேத்துக்கும், 

வல்ைபமக்கும், கர்த்தத்துவத்துக்கும், இம்பமயில் 

மோத்திேமல்ை மறுபமயிலும் நைர்கைற்றிருக்கும் எல்ைோ 

 ோமத்துக்கும் நமைோய் அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதோக, 

21. அவபே உன்னதங்களில் தம்முபைய வைதுைோரிசத்தில் 

உட்கோரும்ைடி கசய்து, 22. எல்ைோவற்பையும் அவருபைய 

ைோதங்களுக்குக் கீழ்ப்ைடுத்தி, 23. எல்ைோவற்பையும் 

எல்ைோவற்ைோலும் நிேப்புகிைவருபைய நிபைவோகிய சரீேமோன 

சபைக்கு அவபே எல்ைோவற்றிற்கும் நமைோன தபையோகத் 

தந்தருளினோர். 

 

அந்த சைைத்லதயும் ஆளும் யதவன், 

➢  ம்லை கதரிந்கதடுத்தார்,  

➢  ம்லை அலழத்தார்,  

➢  ைக்கு நித்திே கசாத்துக்ைலள கைாடுத்தார்,  
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➢ இரட்சிப்புக்ைாை  ம்லை பைப்படுத்தி மீண்டும் பிறக்ை 

கசய்தார்,  

➢  ம்லை பரிசுத்தைாக்குகிறார் ைற்றும்  

➢  ம்லை ஒரு  ாள் ைகிலைப்படுத்துவார். 

 

கிறிஸ்துவின் ைகிலைலேப் பற்றி  ாம் முழுலைோைப் புரிந்து 

கைாள்ள யவண்டும் என்று யதவன் விரும்புகிறார், யதவன் 

அவலர ைரித்யதாரிலிருந்து எழுப்பினார், ைகிலையில் அைர 

கசய்தார். 

 

ககோநைோகசயர் 2:18, கணுக்களோலும் கட்டுகளோலும் 

உதவிகைற்று இபைக்கப்ைட்டு, நதவவளர்ச்சியோய் 

வளர்ந்நதறுகிை சரீேமுழுவபதயும் ஆதரிக்கிை தபைபயப் 

ைற்றிக்ககோள்ளோமல், (In English 2:19) 

 

அவேது சபை என்ன கசய்ய நவண்டும் என்று தபைவர் 

விரும்புகிைோர்? 

 

1. அவருபைய சரீேம்/சபை மூைம்  ோம் அவருபைய 

குைத்பதயும் தன்பமபயயும் பிேதிைலிக்க நவண்டும் 

என்று இநயசு விரும்புகிைோர். 

2. தபைவேோன இநயசு, திருச்சபையின் வோழ்க்பகயின் 

மூைமோகும். 

3. இநயசு தனது சரீேத்பத ைேோமரிக்கிைோர். 

4. தபை, இநயசு தம்முபைய பூமிக்குரிய ஊழியத்பதத் 

கதோைர்கிைோர். 

5. இநயசு திருச்சபைபயயும் அதன் கிரிபயகபளயும் 

ைரிசுத்த ஆவியின் வல்ைபமயோல் அதற்கு அதிகோேம் 

அளிக்கிைோர். 
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1. அவருபைய சரீேம்/சபை மூைம்  ோம் 

அவருபைய குைத்பதயும் தன்பமபயயும் 

பிேதிைலிக்க நவண்டும் என்று இநயசு 

விரும்புகிைோர். 

 

இேற்பிேல் உடலின் ய ாக்ைம், அதில் உள்ள வாழ்க்லைலே 

கவளிப்படுத்துவதாகும், அது யபாையவ தான் கிறிஸ்துவின்  

சரீரம் ஆகும் . 

 

சலப இருப்பதால் அதன் மூைம் இயேசு தம் ஆளுலைலே 

புைப்படும் வலையில் ைாட்ட முடியும். 

 

உள்ளூர் சலப கூட்டம் அடிக்ைடி ஒன்று கூடுவதன் மூைம், 

ஒவ்கவாரு விசுவாசியும் யதவ வாழ்க்லைலே ஊழிேத்தின் 

மூைம் கவளிப்படுத்த முடியும் . 

 

எப்ைடி? 

 

1 ககோரிந்தியர் 14:26, நீங்கள் கூடிவந்திருக்கிைநைோது, ஒருவன் 

சங்கீதம் ைோடுகிைோன், ஒருவன் நைோதகம்ைண்ணுகிைோன், 

ஒருவன் அந்நியைோபஷபயப் நைசுகிைோன், ஒருவன் 

இேகசியத்பத கவளிப்ைடுத்துகிைோன், ஒருவன் 

வியோக்கியோனம் ைண்ணுகிைோன். சநகோதேநே, இது என்ன? 

சகைமும் ைக்திவிருத்திக்நகதுவோகச் கசய்யப்ைைக்கைவது. 

 

1 நைதுரு 2:5, ஜீவனுள்ள கற்கபளப்நைோை ஆவிக்நகற்ை 

மோளிபகயோகவும், இநயசுகிறிஸ்து மூைமோய் நதவனுக்குப் 

பிரியமோன ஆவிக்நகற்ை ைலிகபளச் கசலுத்தும்ைடிக்குப் 

ைரிசுத்த ஆசோரியக்கூட்ைமோகவும் கட்ைப்ைட்டுவருகிறீர்கள். 
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எபிநேயர்  10:24-25, நமலும், அன்புக்கும்  ற்கிரிபயகளுக்கும் 

 ோம் ஏவப்ைடும்ைடி ஒருவபேகயோருவர் கவனித்து; 25. சபை 

கூடிவருதபைச் சிைர் விட்டுவிடுகிைதுநைோை  ோமும் 

விட்டுவிைோமல், ஒருவருக்ககோருவர் புத்திகசோல்ைக் 

கைநவோம்;  ோளோனது சமீபித்துவருகிைபத எவ்வளவோய்ப் 

ைோர்க்கிறீர்கநளோ அவ்வளவோய்ப் புத்திகசோல்ைநவண்டும். 

 

சரீரத்தின் ஒவ்கவாரு அங்ைமும் கீழ்ைண்டவாறு  கசேல்பட 

யவண்டும் 

➢ ஆசாரிேராை,  

➢ ராொக்ைளாை ைற்றும்  

➢ யதவ வாழ்க்லைலே கவளிப்படுத்த யவண்டும். 

 

சலப கூட்டத்தின் ய ாக்ைங்ைளில் ஒன்று ஒருவருக்கைாருவர் 

திருத்திக்கைாள்ளுதல் ஆகும். ஆனால் யதவனின் 

பார்லவயில், கூட்ைத்தின் ந ோக்கம் அவருபைய புகழ்கைற்ை 

குமோேபன மற்ைவர்களுக்கு கோண்பிப்ைதும் அவபேக் 

கதரியப்ைடுவதும் ஆகும். 

 

ைர்த்தராகிே இயேசு தம்முலடே முழுலையில் தன்லன 

கவளிப்படுத்திக் கைாள்ள  ாம் ஒன்றுகூட யவண்டும். அது 

நிைழும்யபாது, சரீரம் ைட்டலைக்ைப்படுகிறது. 

 

ஆையவ, சரீரத்தின் ஒரு பகுதி கூட்டத்தில் கசேல்படவில்லை 

என்றால், கிறிஸ்து முழுலைோய் கவளிப்பட முடிோது. 

 

கூட்டத்தில் ஒரு உள்ளூர் சலபயின் ஒவ்கவாரு உறுப்பினரும் 

கசேல்படும்யபாது, கிறிஸ்து அவர்ைளில் ைாணப்படுகிறார். 

அவர்  ம்மிலடயே இருப்பதால் அவர் கவளிப்படுகிறார். 
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ஒரு புதிரின் ஒப்புலைலேக் ைவனியுங்ைள்.  

2. தபைவேோன இநயசு, திருச்சபையின் 

வோழ்க்பகயின் மூைமோகும். 

 

ககோநைோகசயர் 3:4,  ம்முபைய ஜீவனோகிய கிறிஸ்து 

கவளிப்ைடும்நைோது, நீங்களும் அவநேோநைகூை மகிபமயிநை 

கவளிப்ைடுவீர்கள். 

 

பரயைாைத்திலுள்ள தலை, அவருலடே ஆவிோனவர் 

மூைைாை அவருலடே வாழ்க்லைலே பரப்புகிறார், அவர் 

பூமியில் உள்ள அவருலடே சரீரத்தின் உறுப்புைளுக்கு 

அதிைாரம் அளிக்கிறார். 

 

 ற்கசய்திைளின் இயேசு கதாலைதூரைாைவும் 

கிலடக்ைாததாைவும் யதான்றைாம், ஆனால் அவர் ஒவ்கவாரு 

விசுவாசியின் உள்யளயும் விசுவாசத்தினால் வாழ்கிறார், 

 ைக்கு க ருக்ைைானவர் ஆை இருக்கிறார். 

 

கைோத்தியர் 2:20, கிறிஸ்துவுைநனகூைச் சிலுபவயிைபையப் 

ைட்நைன்; ஆயினும், பிபழத்திருக்கிநைன்; இனி  ோன் அல்ை, 

கிறிஸ்துநவ எனக்குள் பிபழத்திருக்கிைோர்;  ோன் இப்கைோழுது 

மோம்சத்தில் பிபழத்திருக்கிைநதோ, என்னில் அன்புகூர்ந்து 

எனக்கோகத் தம்பமத்தோநம ஒப்புக்ககோடுத்த நதவனுபைய 

குமோேபனப்ைற்றும் விசுவோசத்தினோநை பிபழத்திருக்கிநைன். 

 

நேோமர்  15:18, புைஜோதியோபே வோர்த்பதயினோலும் 

கசய்பகயினோலும் கீழ்ப்ைடியப்ைண்ணும்ைடிக்கு, அற்புத 

அபையோளங்களின் ைைத்தினோலும், நதவ ஆவியின் 

ைைத்தினோலும், கிறிஸ்துவோனவர் என்பனக்ககோண்டு 

 ைப்பித்தபவகபளச் கசோல்வதல்ைோமல் நவகைோன்பையும் 

கசோல்ை  ோன் துணிவதில்பை; 
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பிலிப்பியர் 4:13, என்பனப் கைைப்ைடுத்துகிை 

கிறிஸ்துவினோநை எல்ைோவற்பையுஞ்கசய்ய எனக்குப் 

கைைனுண்டு. 

 

இயேசுவின் சீஷர்ைளாைவும், யதவனின் பிள்லளைளாைவும், 

அவர்  ைக்குள் வாழ்வதால்  ாம் ஜீவிக்ை முடியும்.  

 

3. இநயசு தனது சரீேத்பத ைேோமரிக்கிைோர். 

 

 ாம்  ம் உடலுக்கு உணவளிக்கும் விதம்  ம் வாய் 

வழிோகும். இயேசு தம்முலடே சரீரத்திற்கும் அவ்வாயற 

கசய்கிறார், அதில்  ாம் ஒரு அங்ைம். 

 

கிறிஸ்து  ம்முலடே ைவனிப்பாளர். அவர் தனது சரீரத்லத 

யபாஷித்து வளர்க்கிறார்: 

எநைசியர்  5:29, தன் கசோந்த மோம்சத்பதப் ைபகத்தவன் 

ஒருவனுமில்பைநய; கர்த்தர் சபைபயப் நைோஷித்துக் 

கோப்ைோற்றுகிைது நைோை ஒவ்கவோருவனும் தன் மோம்சத்பதப் 

நைோஷித்துக் கோப்ைோற்றுகிைோன். 

 

எநைசியர்  4:16, அவேோநை சரீேம் முழுதும், அதற்கு 

உதவியோயிருக்கிை சகை கணுக்களினோலும் இபசவோய்க் கட்டி 

இபைக்கப்ைட்டு, ஒவ்கவோரு அவயவமும் தன்தன் 

அளவுக்குத்தக்கதோய்க் கிரிபயகசய்கிைைடிநய, அது 

அன்பினோநை தனக்கு ைக்திவிருத்தி உண்ைோக்குகிைதற் 

நகதுவோகச் சரீேவளர்ச்சிபய உண்ைோக்குகிைது. 

 

தலைவரான கிறிஸ்து அதன் ஒவ்கவாரு உறுப்பினரின் 

ஊழிேத்தினாலும் கிரிலேைளினாலும் அவருலடே 

சரீரத்திற்கு உணவளிக்கிறார். இந்த ைாரணத்திற்ைாை, 
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கிறிஸ்துவின் உடலைச் சார்ந்து இருப்பது முக்கிேம், 

“ஒவ்கவாரு ைணுக்ைளும்” அதன் பகுதிலே  ைக்கு வழங்ை 

அனுைதிக்கிறது. 

 

4. தபை, இநயசு தம்முபைய பூமிக்குரிய 

ஊழியத்பதத் கதோைர்கிைோர். 

 

அப்நைோஸ்தைர்  1:1-2, கதநயோப்பிலுநவ, இநயசுவோனவர் தோம் 

கதரிந்துககோண்ை அப்நைோஸ்தைருக்குப் ைரிசுத்த 

ஆவியினோநை கட்ைபளயிட்ை பின்பு, 2. அவர் 

எடுத்துக்ககோள்ளப்ைட்ை  ோள்வபேக்கும் கசய்யவும் 

உைநதசிக்கவும் கதோைங்கின எல்ைோவற்பையுங்குறித்து, 

முதைோம் பிேைந்தத்பத உண்டுைண்ணிநனன். 

 

"முதைோம் பிேைந்தத்பத " என்பது லூக்ைாவின்  ற்கசய்திலேக் 

குறிக்கிறது. இயேசு தம்முலடே எடுத்துக்கைாள்ளப்படுதலில் 

இருந்து கதாடர்ந்து என்ன கசய்தார், ைற்பித்தார் என்பதற்ைான 

பதிவு தான் அப்யபாஸ்தைர்   டபடிைள்  . 

 

அப்யபாஸ்தைர்  ைருப்கபாருள் கிறிஸ்துவின் கதாடர்ச்சிோன 

பிரசன்னத்லத குறிக்கிறது, இது  ம்முடன் உண்லையில் 

உள்ள யதவ பிரசன்னம் , இம்ைானுயவல் (“யதவன்  ம்முடன் 

இருக்கிறார்”) என்ற கபேரில் ைாணப்படுகிறது. 

 

ைனித ைண்ணுக்கு இனியைல் கதரிோது, இயேசு தம்முலடே 

ெனங்ைளில் ஆவியினால் இன்னும் கிரிலேைலள கசய்கிறார். 

அப்யபாஸ்தைர்  ைலத, கிறிஸ்துவின் ஆவியினால் 

உற்சாைப்படுத்தப்பட்டு இேக்ைப்படுவதால், அவருலடே 

ஊழிேர்ைள் மூைைாை கிறிஸ்து பூமியில் அவர் கசய்த 

கிரிலேைளின் கதாகுபடி கைாண்டது தான் அப்யபாஸ்தைர் 

 டபடிைள். 
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இயேசு கிறிஸ்து பரயைாைத்திற்கு எடுத்துக்கைாள்ளப்பட்ட 

யபாது, பூமியில் தனது வாழ்க்லைலேயும் ஊழிேத்லதயும் 

கதாடர விசுவாசிைளின் சரீரம் மூைம் தன்லன 

கவளிப்படுத்தத் யதர்ந்கதடுத்தார். அந்த ஊழிேம் லூக்ைாவில் 

கசால்ைப்பட்டுள்ளது 

 

லூக்கோ  4:18–19, கர்த்தருபைய ஆவியோனவர் 

என்நமலிருக்கிைோர்; தரித்திேருக்குச் சுவிநசஷத்பதப் 

பிேசங்கிக்கும்ைடி என்பன அபிநஷகம்ைண்ணினோர்; இருதயம் 

 ருங்குண்ைவர்கபளக் குைமோக்கவும், 

சிபைப்ைட்ைவர்களுக்கு விடுதபைபயயும், குருைருக்குப் 

ைோர்பவபயயும் பிேசித்தப்ைடுத்தவும், க ோறுங்கு 

ண்ைவர்கபள விடுதபையோக்கவும், 19. கர்த்தருபைய 

அநுக்கிேக வருஷத்பதப் பிேசித்தப்ைடுத்தவும், என்பன 

அனுப்பினோர், என்று எழுதியிருக்கிை இைத்பத அவர் கண்டு, 

அப்நைோஸ்தைர்  10:38,  சநேயனோகிய இநயசுபவத் நதவன் 

ைரிசுத்த ஆவியினோலும் வல்ைபமயினோலும் 

அபிநஷகம்ைண்ணினோர்; நதவன் அவருைநனகூை 

இருந்தைடியினோநை அவர்  ன்பமகசய்கிைவேோயும் பிசோசின் 

வல்ைபமயில் அகப்ைட்ை யோவபேயும் குைமோக்குகிைவேோயும் 

சுற்றித்திரிந்தோர். 

 

இயேசு தனது அற்புதங்ைலளச் கசய்தயபாது, அவர் சாபத்தின் 

விலளவுைலள ைாற்றிேலைக்கிறார் என்பலதக் குறிக்கிறார். 

 

உைகில் அவருலடே சரீரைாை இருக்கும் சலப இந்த 

ஊழிேத்லத யைற்கைாள்கிறது. இது வரவிருக்கும் ராஜ்ேத்தின் 

அலடோளைாை பூமியில் உள்ளது. 

 

இயேசு கிறிஸ்து இன்று உைகின் ஆண்டவர் என்ற 

உண்லையில் சலப வாழ்கிறது ைற்றும் கசேல்படுகிறது. 
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இந்த ைாரணத்திற்ைாை, சலப ராஜ்ேத்லத அறிவிக்ை ைற்றும் 

வடிவலைக்ை நிேமிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

சலபயின் பணியின் இந்த பரிைாணம், அவளுக்கு கவளியே 

இருப்பவருக்கு கிறிஸ்துலவ அவள் எவ்வாறு 

கவளிப்படுத்துகிறது என்பயதாடு கதாடர்புலடேது. அவள் 

எப்படி கிறிஸ்துலவ உைகுக்கு கவளிப்படுத்துகிறாள் 

என்பயதாடு இது கதாடர்புலடேது. 

 

இயேசு தனது பூமிக்குரிே ஊழிேத்தில் இஸ்ரயவலின் 

பணிலே நிலறயவற்றினார். 

 

நயோவோன்  20:21, இநயசு மறுைடியும் அவர்கபள ந ோக்கி: 

உங்களுக்குச் சமோதோனமுண்ைோவதோக; பிதோ என்பன 

அனுப்பினதுநைோை  ோனும் உங்கபள அனுப்புகிநைன் என்று 

கசோல்லி, 

 

ஆனால் அவருலடே உயிர்த்கதழுதலுக்குப் பின்னர், அந்த 

பணிலேத் கதாடர அவர் சலபலே நிேமித்துள்ளார். 

 

5. இநயசு திருச்சபைபயயும் அதன் 

கிரிபயகபளயும் ைரிசுத்த ஆவியின் 

வல்ைபமயோல் அதற்கு அதிகோேம் 

அளிக்கிைோர். 

 

உதாரணைாை: 

✓ இயேசுவின் ஆவிோனவர் பிலிப்புலவ  ஒரு 

இரத்தத்தில் யசர வழி டத்தினார், அங்கு ஒரு ைனிதன் 

யவதத்லதப் படித்துக்கைாண்டிருந்தான் 

(அப்நைோஸ்தைர்  8:29).  



15 
 

✓ இயேசு பவுலுக்குத் யதான்றி அவலர அப்யபாஸ்தை 

ஊழிேத்திற்கு அலழத்தார் (அப்நைோஸ்தைர்  9:1–10). 

✓ இயேசு ஒரு தரிசனத்தில் அனனிோவுக்குத் யதான்றி 

பவுலுக்கு உதவும்படி அவருக்கு அறிவுறுத்தினார் 

(அப்நைோஸ்தைர்  9:11–16).  

✓ இயேசுவின் ஆவிோனவர் யபதுருலவத் யதடும் 

மூன்று ைனிதர்ைலளப் பற்றி யபதுருவிடம்  யபசினார் 

(அப்நைோஸ்தைர்  10:19). 

✓ கசசரிோவில் கைார்யனலியுலவ பார்க்கும்படி 

இயேசுவின் ஆவிோனவர்  யபதுருவிடம் கசான்னார் 

(அப்நைோஸ்தைர்  11:12). 

✓ உைைத்திற்கு ஒரு கபரிே வறட்சி வரும் என்று 

இயேசுவின் ஆவிோனவர் அைபு தீர்க்ைதரிசிக்கு 

கசான்னார் (அப்நைோஸ்தைர்  11:28). 

✓ அந்தியோகிோவில் கெபித்துக் கைாண்டிருந்த சிை 

ைனிதர்ைளுக்கு பர்னபாலவயும் பவுலையும் 

அவருலடே ைாரிேத்துக்ைாை பிரித்து  லவக்கும்படி 

இயேசுவின் ஆவிோனவர்  அறிவுறுத்தினார் 

(அப்நைோஸ்தைர்  13:2).  

✓ ஆசிோவில் சுவியசஷத்லதப் பிரசங்கிக்ை இயேசுவின் 

ஆவிோனவர்  பவுலைத் தலட கசய்தார் 

(அப்நைோஸ்தைர்  16:6). 

✓ இயேசு பவுலுக்கு ஒரு தரிசனத்லத கைாடுத்தார், 

அவலர யும் அவருலடே குழுலவயும் 

ைக்ையதானிோவுக்கு  கசல்லும்படி வழி டத்தினார் 

(அப்நைோஸ்தைர்  16:9–10). 

✓ இயேசு பவுலுக்கு ஒரு தரிசனத்தில் யதான்றி, கைாரிந்து 

 ைரத்தில் லதரிேைாை யபசும்படி கசான்னார் 

(அப்நைோஸ்தைர்  18:9–10). 
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✓ பவுல் கசன்ற ஒவ்கவாரு பட்டணத்தில் இயேசுவின் 

ஆவிோனவர் அவர் சங்கிலிைள் ைற்றும் 

உபத்திரவத்தால் பாடுபடுவார் என்று சாட்சிேளித்தார்  

(அப்நைோஸ்தைர்  20:23). 

✓ இயேசுவின் ஆவிோனவர்  அைபு தீர்க்ைதரிசி மூைம் 

எருசயைமில் பவுலின் எதிர்ைாைம் பற்றி யபசினார் 

(அப்நைோஸ்தைர்  21:10–11). 

✓ பவுல் எருசயைமில் உள்ள ஆைேத்தில் 

கெபிக்கும்யபாது பவுலுக்குத் யதான்றி,  ைரத்லத 

விட்டு கவளியேறும்படி இயேசு கசான்னார் 

(அப்நைோஸ்தைர்  22:18–21). 

✓ பவுல் விசாரலணக்கு வந்தயபாது அவருடன் நின்று, 

அவலர ஊக்குவித்து, வரவிருக்கும் விஷேங்ைலள 

அவரிடம் கசான்னார் (அப்நைோஸ்தைர்  23:11). 

✓ இயேசு பவுலை ய ாக்கி, “என் கிருலப 

உனக்குப்யபாதும்; பைவீனத்தியை என் பைம் 

பூரணைாய் விளங்கும்” (2 ககோரிந்தியர்  12:9). 

✓ பவுல் இயேசுவிடமிருந்து வழி டத்துதல், 

உறுதிேளித்தல் ைற்றும் ஊக்ைத்லதப் கபற்றார் (2 

தீநமோத்நதயு  4:16–17). 

✓ இயேசுவின் ஆவிோனவர் ஊழிேர்ைலள அலழத்து 

அவர்ைலள அனுப்பி லவத்தார் (அப்நைோஸ்தைர்  13:1–

3; கைோத்தியர் 1:1; 1 ககோரிந்தியர்  1:17; 12:7–11; 

எநைசியர்  4:7–16; 1 தீநமோத்நதயு  1:12). 

 

இயேசு தம்முலடே திருச்சலபயின் உறுப்பினர்ைளுடன் 

கிரிலே கசய்தார், அவர்ைளுலடே கசய்திலே 

அலடோளங்ைளுடன் உறுதிப்படுத்தினார் (மோற்கு 16:20). 

 

அப்யபாஸ்தைர் புத்தைத்தில், "நீ எழுந்து யபா" என்ற 

கசாற்கறாடர் பை முலற மீண்டும் மீண்டும் ைாணப்படுகிறது. 
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இயேசு அலத அனனிோவிடம் அப்நைோஸ்தைர் 9:11 ல் 

கசான்னார். அவர் அலத மீண்டும் யபதுருவிடம் 

அப்நைோஸ்தைர் 10:20 ல் கசான்னார். அனனிோ கசன்றார், 

யபதுருவும் கசன்றார். சலபயின் தலைவராை. 

 

இயேசு இன்றும் தம்முலடே சீஷர்ைளிடம் “எழுந்து யபா” 

என்று கூறுகிறார். 


